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Nabídka

SIEMENS .-,
Healthineers . -.'
Nabídka č.:

^. 10107287
Číslo zákazníka:

^. 10483
Skupina prodeje:

Datum;

31. 08. 2021

Fakultní nemocnice Ostrava

17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava - Porubá

E-mait:

medicinskyservis. cz@siemens. com

Vaše poptávka:
04/1/1168/21-Kaé

Platnost do: 30. 09. 2021
Čfsfo zakázky:
Název zařízeni: SOMATOM Sensation Open

zařízeni: 1011596960
Sériové číslo; 49610

Množství/jednotka Označení dodávky / plnéni MJ Jednotková cena Celková cena Měna

000010 1. 000H

000020

000030

1 KS

1 KS

Práce a cesta technika

Cena 1H 125.000.00
AL: N
ECCN: ^
Statistfcké číslo zboží EU: *
Země původu: CZ
Dodací lhůta: 01.09. 2021

08904950 /ADU 0513 KOMPL. "ŘEP"
Cena 1 KS 200. 880. 00

ADUD513kompl.
AL: N
ECCN: ..... . .. -. EAR99
Statistické číslo zboží EU: 85371098
Žerné původu: DE
PUL: DE
Práferenzangaben:
PE-. J; CO: J; KR: J; CAM: J;

Dodací lhůta:

125. 000, 00 CZK

01.09.2021

03084464 /FUNKTIONSMODUL
Cena 1 KS 7. 655, 00

FUNKTIONSMODUL CAN-BUS CM-CAN1
AL:
ECCN:
Statistické číslo zboží EU:
Země původu:
PUL:

Dodací lhůta:

N

N
85439000
DE
DE
01. 09. 2021

200. 880,00 CZK

7.655,00 CZK

Převod 333. 535, 00 CZK

Siemens Healthcare, s. r. o.
Budějovická 779/3b,
14000 Praha
Česká republika

tč: 04179960

DIČ: CZ04179960
Obchodní rejstřík: MĚstský soud

v Praze oddíl C, vložka 2431Ě6

Pň dotazech prosím uvádějte označená pole
UniCftdit Bank CzechRepubňc and Stovaida. a.s, Praha 4-Michle, Íelelavská 1525/1 ,SWIFT; BACXCZFP
IBAN CZ07 2700 0000 0021 11696847 , č. ů. : 2111696847/2700 CZK
IBAN CZ71 2700 0000 0021 1186 5057 , é. ú. -2111865057/2700 EUR

Dotazy? Připomínky? Zákaznická linka Siemens 800 888 910 je vám plné k dispozici.
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Pfijemce:

Fakultní nemocnice Ostrava
Nabídka c.:

10107287
Datum:

31. 08. 2021

Množství/jednotka Označeni dodávky / plněni MJ Jednotková cena Celková cena Ména

Netto

Výstupní DPH

Celkem s DPH:
21, 000% z 333. 535, 00

333. 535, 00

70.042, 35

403. 577, 35 CZK

Podmínky dodáni (INCOTERMS) DAP nemocnice

Platební podmínky:
Do 30 dni od data faktury

Dodavatel není povinen plnit tuto smlouvu, pokud takovémuto plněni bráni jakékoli překážky vyplývající z
národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, a nebo ni základe embarg či
jiných sankcí.

Toto zboží podléhá kontrole vládou USA (pokud je označené jako "ECCN" nestejné "N") a může být vyvezeno
pouze d°zemé konečného urienl pro užiti zde uvedeným konečným přjjemcem'zbozi nebo konečným uživatelem /
uživateli. Zbožf nesmi být dále prodáno, pfemisténo, nebo jakkoliv jinak použito v jiné zemi nebo osobou
Jinou, než autorizovaným konečným příjemcem zboži nebo konečným uživatelem / uživateli, a to jak v
původní formě, tak i po zabudováni do jiné položky, aniž by nejprve bylo schváleno vládou USA nebo
povoleno podle amerických zákonů a předpisů.
Zboži_ozna6ené jako "AL" nestejné "N" podléhá evropským / národním vývozním povolením. Zboží označené
jako "EKN" nestejné "N" podléhá národním vývozním povolením při vývozu.
Pro zobži bez oznaienl nebo s oznaéenfm "AL:N" / "EKN:N" / "ECCN':N", nebo s oznaéenim "AL:9X9999" /
"EKN:9X9999" / "ECCN:9X9999" může být vyžadováno povoleni od úředních orgánů v závislosti na konečném
užití nebo konečném místě určení.

1. Tento obchodní vztah se řídl zákonem 89/2012 Sb., v platném zněni (Občanský zákoník).
2. Použiti §558odst. 2, § 1726, § 1728, § 1729, §1740 odst. 3, § 1744, § 1751 oďst.2, § 1757 odst. 2 a
3, § 1765; § 1798 až § 1800, § 1950, § 199S odst. 2 a § 2630 občanského zákoníku je výslovné vylouéeno.
3. Cenová nabídka vystavená na náhradní díly (dále jen ND) potřebné
k odstranění poruchy zařízení, resp. Jiné díly, potřebné např. pro
provádění BTK nezahrnuje cenu sen/isnřho technika za práci, cestovní
náklady, resp. jiné souvisejici náklady, pokud není uvedeno jinak.
: PrlPadé vystaveni nabídky na práci servisnfho technika se jedná o cenu předběžnou. Fakturovány budou

skutečné provedené práce, a to na základe oboustranné podepsaného servisního reportu. V pripadé uzavřeni
samostatné servisní smlouvy budou tyto práce fakturovány na základe této smlouvy.
5. V ostatních případech je nabídka vystavená pfimo na konkrétní specifikovanou zakázku.
6. Vpfipadé, že nabídka na náhradní díly je označena jako ptedbéžná, budou fakturovány jen skuteíné
spotřebované náhradní díly.
7. Uvedená cena ND je včetně přepravného a pojištění ND po dobu přepravy.
8. Cena ND je platná pouze v případě vráceni nahrazovaného ND (dodávka NO v režimu ŘEP = Retům Part. dll
se vrací dodavateli). V opačném
případě bude cena navýšena na základě samostatné nabídky a
objednatel/kupující je povinnen tuto cenu uhradit.
9. Cena uvedená v nabídce pláli po dobu platnosti nabídky.
10. V případe^ že objednatel/kupujlcl nepotvrdí nabídku v době jejf platnosti, považuje se automaticky za
neplatnou v plném rozsahu.
11. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy dojde ze strany zhotovitele/prodávajlciho k přijeti
objednatelem/kupujlclm potvrzené a podepsané nabídky v nezměněné podobě či uzavfenim jiného dvoustranného
písemného ujednání.
12. Potvrzením této nabídky se tato stává závaznou objednávkou objednatele/kupujlcfho.
13. Podepsaná nabídka může být předběžné zaslána emailem na adresu medicinskyservis. cz@siemens. com s tím,
že bude následně nahrazena
originálem.
14. Termín dodávky je nejpozději do 4 týdnů od prokazatelného doručeni podepsané nabídky
zhotovíteli/prodávajicímu, není-li uvedeno jinak.
1 zál'uka na ND ie 6 mésiců od data převzetí, Na vysokovakuové prvky, CT detektory, RTG Fiat Panel
detektory, US sondy Ml detektory a jiné speciální komponenty, napr. hlavice pro litotrypsi mohou být
záruční podmínky odlišné a jsou dány interními předpisy výrobce.
16. Objednatel/kupujicl nabude vlastnické právo k předmětu dodávky teprve úplným zaplacenim její ceny.
17' p padné °dchylky od tohoto ujednáni musí být písemné a obéma smluvními stranami potvrzené.
18. Nedílnou součásti této nabídky jsou Dodací obchodní podmínky Siemens Healthcare, s. r. o., které jsou k
dispozici na adrese: http://www.siemens. com/hc-cz-dop
19. Objednatel/kupujlcl je povinen se s obsahem Dodacích obchodních podminek Siemens Healthcare, s. r. o.
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SIEMENS .-.
HeaLthineers ..

Příjemce:

Fakultní nemocnice Ostrava

Nabídka

Nabidka c.:
10107287

Datum:

31. 08, 2021

seznámit a svůj souhlas s jejich obsahem stvrdí potvrzenim této nabídky. Jakékoliv obchodni podmínky
objednatele/kupujlclho nejsou součásti obchodniho vztahu vzniklého na základě nebo v souvislosti s tímto
smluvním vztahem.

dne. v Praze dne.

podpis (zhotovitel/prodávající)
podpis (objednatel/kupující)
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